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Abstract
The existence of single beings in the name of intellects is one of the important issues of
Islamic philosophy which is favorable and opposed. This article examines the rationale of
Fayyad Lahiji on the existence of intellect. He cited three major rational reasons for this issue.
His first reason is the rule of Al_ Wahid that he regards it with problems as Khaje Tusi and
passes through it. But his two other reasons are based on the permanent motion of the sky and
not cause being of the object. Khaje also considers these two reasons unfinished, but Lahiji
does not accept the critiques of Khaje on these two reasons and considers these two reasons
enough to prove the intellects. This article reinforces Khaje's view and challenges Fayyad's
view and also does not consider these two reasons enough to prove the claim.
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چکیده
وجود موجودات مجردی بهنامِ عقول ،یکی از مباحث مهم فلسفۀ اسالمی است که موافقین و مخالفینی دارد .این
مقاله ادلۀ عقلی فیاض الهیجی بر وجود عقل را بررسی میکند .وی به سه دلیل عقلی عمده در این مسئله استناد
کرده است .دلیل نخست وی ،قاعدۀ الواحد است که آن را بهتبعِ خواجه طوسی دارای اِشکال میبیند و از آن عبور
میکند؛ اما دو دلیل دیگر وی بر حرکت دائمی فلک و علتنبودن جسم مبتنی است .خواجه این دو دلیل را نیز
ناتمام میداند؛ ولی الهیجی اشکالهای خواجه به این دو استدالل را وارد ندانسته است و دو دلیل را کافی برای
اثبات عقول میداند .این نوشتار ،دیدگاه خواجه را تقویت کرده و دیدگاه فیاض را به چالش کشیده است و این دو
دلیل را نیز برای اثبات مدعا کافی نمیداند.
واژگان کلیدی :خواجه طوسی ،فیاض الهیجی ،عقول ،قاعده الواحد ،فلک
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اثبات» روشن کردهانید (ابین سیینا )26 : 1141 ،ایین

طرح مسئله
گونهشناسی مسئلۀ تحقیق یکیی از فنیون گیاار از
تتبعی موضوعمحور به تتبعی مسئله محور است .پاسخ

مقاله «لِم اثبات» یا مسئلۀ تبیین را پیگیری می کند و نه
لِم ثبوت را.

به این سؤال که «با چه نوع مسئلهای مواجیه هسیتیم»،

تعریف الهیجیی از عقیل نییز بیهعنیوانِ یکیی از

نقش راهبردی در کامیابی محقیق دارد .مسیئله ای کیه

مبادی تصوری مسئله ،آن است که عقل موجودی ذاتاً

این مقاله به دنبال رصد آن و گشودن گره آن است ،نه

و فعییالً مجییرد اسییت (الهیجییی ، 1162 ،ج.)96 :9

مسئلۀ تعریف ،توصیف ،توصیه ،توجییه و ییا تفسییر،

عبارت وی چنین است :الجوهر إمّا مفار عن الوضع

بلکه مسئلۀ تبیین است .به اصطالحِ منطقی ،ایین مقالیه

فی ذاته و فعله بأن ال یکون ذاتیه مقارنیۀ للوضیع و ال

به دنبال «میای شیارح» و «حقیقییه» و «هیل بسییطه و

فعله یتوقف علی توسط الوضع و هو العقل» (همان)

مرکبه» نیست؛ بلکه بیه دنبیال «لِیم اثبیات» و نیه «لِیم
ثبوت» است .وقتی امری را توصیف یا تبیین می کنییم،
باید صید توصییف ییا تبییین را بیا ادلیۀ مناسی

و

شواهد کافی نشان دهیم .تالشی کیه بیرای نشیاندادن

با توجه به نکات ذکرشیده ،مسیئلۀ تحقییق چنیین
است :ادلۀ اثبات وجود عقل از دیدگاه مال عبیدالرزا
الهیجی کداماند؟ این ادله بررسیی و ارزییابی خواهید
شد.

معقولیت و مستدلبودن ادعا صورت میی گییرد ،مقیام
توجیه (استدالل) مینامند.

ادلۀ اثبات وجود عقل

تأمل دربارۀ عالم جبیروت (عیالم عقیل) و اثبیات

ادلۀ اقامه شدۀ فیاض بر وجود عقل بیشتر در کتاب

وجود آن یک مسئلۀ چندتباری است؛ یعنی عالوه بیر

شییوار االلهییام کییه شییرحی بییر تجرییید االعتقییاد

آنکه مسئله ای فلسفی است ،مسئله ای کالمی و عرفانی

نصیییرالدین طوسییی اسییت ،آمییده اسییت .خواجییه در

نیز هست که با دو رویکرد عقلی و نقلی می تیوان بیه

تجرید االعتقاد ادلۀ وجود عقیل را ضیعیف میی دانید.

بررسی آن پرداخت .در این مقاله تنها بخش فلسفی با

عبارت خواجه چنین است« :امّا العقل ،فلم یثبت دلیل

رویکرد عقلی ارزیابی می شیود و بخیش نقلیی آن در

علییی امتناعییه ،و ادلّییۀ وجییوده مدخولییۀ» (طوسییی،

این نوشتار بررسی نمیشود.

« .)111 : 1141مدخولییۀ» در لغییت بییه دو معنییای

باید توجه داشت کیه پرسیش از «چراییی وجیود

معیوب ییا فاسید اسیت (ابین منظیور ، 1141 ،ج:11

عقول» و اساساً مسئلۀ «چیرا» پرسیش مبهمیی اسیت؛

)611؛ بنابراین از دید خواجه طوسی ادلۀ اثبات وجود

زیرا متضمن جمع مسائل در یک مسئله اسیت .وقتیی

عقل ،معیوب و فاسد است و دالیلی که بر وجود عقل

می پرسیم« :چیرا عقیل وجیود دارد؟» ،درواقیع بیا دو

ذکر شده است ،ادلۀ موجّه کافی نیستند تا وجود عقیل

مسئله میواجهیم )1 :دلییل وجیود عقیل چیسیت؟ )6

تصدیق علمی شوند .خواجه «ممتنع»بودن وجود عقل

عوامل وجود عقل کدام اند؟ درآمیختن ایین دو مسیئله

را نیز رد کرده و معتقید اسیت کیه وجیود عقیل امیر

از مواضع مغالطه جمع مسائل بسییار در ییک مسیئله

ممکنی است؛ ولی بیاور بیه دلیلیی بیر اثبیات آن نییز

است؛ بنابراین باید بین تبیین و توجیه تمایز گااشیت.

ندارد.

گاشتگان این نکته را با تمایز بین «لِیم ثبیوت» و «لِیم
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کوشش علمی الهیجی در اثبیات عقیل در کتیاب

واسطه همانند شاگرد نجّار همان کیاری را کیه نجّیار

شوار نمایان شده اسیت .وی در ایین کتیاب سیخن

می تواند انجام دهد ،بیه نیابیت از او انجیام میی دهید؛

خواجه مبنی بر وجودنداشتن دلییل کیافی بیر وجیود

یعنی خودش می تواند مَصدر فعیل باشید و فیی

را

عقل را نقل و نقد می کند .وی از سه دلیل خواجه ،دو

دریافت کند و فعل را انجام دهد (طوسی ،1911 ،ج:6

دلیل را میپایرد (الهیجی ، 1162 ،ج.)161-111 :9

.)161
با توجه به شر اول که واسطه نباید مرک

باشد،

نتیجه می گیریم که صیادر اول «جسیم نیسیت»؛ زییرا

دلیل اول
دلیل نخست برپایۀ قاعدۀ «الواحد» بنا شده اسیت.

جسم یکیی نیسیت؛ بلکیه درواقیع مرکی

از میادّه و

مفاد قاعده این است که :یکی نشاید از دو پدید آیید؛

صورت است؛ درصورتی که براسیاس قاعیدۀ الواحید

چنانکه از دو یکی پدید نگردد (طوسی.)6 :1911 ،

باید صادر اول یکی باشد؛ نه دو تا.
براساسِ شر سوم (مستقل در تأثیر) «صیورت» و
«نفس» نیز نمی توانند صادر اول باشند؛ زیرا مستقل در

طرح کلّی دلیل اول:
براساسِ قاعدۀ الواحد ،چون خداوند واحد اسیت،
مستقیماً همۀ موجیودات را خلیق نمیی کنید؛ زییرا از

تأثیر نیستند و صورت بدون مادّه و نفس بیدون بیدن
نمیتوانند فعل انجام دهند.

واحدْ کثیر صادر نمی شود؛ بلکه خداوند موجودات را

براساسِ شر دوم (مستقل در وجود) صیادر اول

به غیر از صادر اول با واسطه خلق می کند؛ بنابراین در

نمی تواند عرض باشد؛ زیرا عرض مسیتقل در وجیود

عالم خلقت ،صادر اولی وجود دارد.

نیست؛ حال آنکه صیادر اول بایید مسیتقل در وجیود

نخستین فیضی که از خداوند صادر می شیود بایید

باشد.

سه خصوصیت داشته باشد )1 :بایید واحید باشید؛ )6

مادّه (هیولی) نیز نمی تواند صادر اول باشید؛ زییرا

باید وجودش مستقل باشد و منظیور از مسیتقل بیودن

اصالً مؤثر نیست و منفعل اسیت و نمیی توانید فاعیل

یعنی آنکه در وجودش نیازمنید موضیوعی نباشید؛ )9

باشد؛ تا چه برسد که مستقل در تأثیر باشد.

باییید مسییتقل در تییأثیر باشیید .در توضییی شییر دوم

بنابراین از آن رو که میا واسیطه در فیی

دارییم

اول ،وجیودش

(قاعدۀ الواحد) ،صیادر اول نمیی توانید  )1جسیم)6 ،

مستقل نباشد بلکه عرض باشد ،الزم میی آیید از خیدا

صورت )9 ،نفس )1 ،عرض و  )1ماده باشد .درنتیجه

دو چیز صادر شود :یکی عیرض و دیگیری موضیوع

ما موجودی داریم که هیچ کیدام از ایین پین موجیود

عرض؛ زیرا وجود عرض متقوّم به موضوع است.

متصور نیست و ما آن را عقل می نامیم؛ پس موجودی

(وجود مستقل) باید گفت :اگر فیی

در توضییی شییر سییوم (مسییتقل در تییأثیر) باییید
گفت :بین آلت و واسطه فرقی اسیت کیه خواجیه در
شرح اشارات آن را به خوبی ترسیم کرده است .آلیت،
عبارت است از چیزی کیه فعیل فاعیل را بیه مفعیول
می رساند؛ ولی خودش فاعیل نیسیت؛ ماننید ارّه؛ امیا

به نام عقل در خارج وجود دارد.
اشکال خواجه بر دلیل اول (قاعدۀ الواحد)
یکی از سؤاالت و مشکالت خواجه ،قاعدۀ الواحد
بوده است .آقای دانش پژوه سیه رسیاله از خواجیه در
این باره گِرد آورده است .خواجه در این رسائل و نیز
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در شرح اشارات با این مشکل بیه صیورتِ فلسیفی و

دیدگاه فیاض الهیجی در قاعدۀ الواحد

ریاضی مواجه شده است .مسیئلۀ اساسیی خواجیه در

فیاض الهیجی در جزء دوم از شیوار االلهیام در

شرح اشارات و این سه رساله آن است که :اگر منشیأ

بحث علت به تبعِ خواجه بحیث مبسیوطی را بیه ایین

پیدایش کثرت در جهان آفرینش همان کثرت موجیود

قاعده اختصاص داده است و گوید :اگر فاعل موجَی

در صادر اول اسیت ،منشیأ پییدایش آن کثیرت کیدام

باشیید ،اییین قاعییده ،متفییق علیییه و درسییت اسییت و

است؟ خواجه این سیؤال را بیه عنیوانِ ییک مشیکلی

درصورتی که فاعل را مختار بدانیم ،متفق علیه ،جیواز

بزرگ طی مکاتبه ای از دو حکییم عصیر خیود یعنیی

صدور واحد از کثیر است« .عند هاا یظهیر صیحّۀ میا

اثیرالدین ابهری و شیمس الیدین خسروشیاهی سیؤال

یقال :من أنّ امتناع صدور الکثیر عن الواحید الحقیقیی

کرده است ( ر.ک .طوسی.)6 :1911 ،

متفق علیه حیث کان الفاعیل موجبیاً ،و جیوازه متفیق

خواجه پاسخ این سؤال را خود در شرح اشیارات

علیه حیث کان الفاعل مختاراً .فالنّزاع إنّما هو فی کون

و نیز سه رسیالۀ پیشیین بیه صیورتِ کیامالً فلسیفی و

المبدأ موجباً ،أو مختاراً ال فی هاه القاعدۀ» (الهیجیی،

ریاضییی داده اسییت (ر.ک .طوسییی 11-14 :1911 ،و

 ، 1162ج .)941 :6ممکن اسیت گمیان بیرده شیود

نیز؛ همو ،1911 ،ج.)611 :9

فیاض معتقد است که اگر علیت موجَی

باشید ،ایین

خواجه در کتاب تجریید همچیون غزالیی و امیام

قاعده درست است؛ ولی اگر مختار باشد ،ایین قاعیده

فخر رازی معتقد است این قاعده بیا اختییار خداونید

درست نیست؛ لیکن خداوند مختار اسیت؛ پیس ایین

ناسازگار است و لاا از این قاعده روی برمیی گردانید.

قاعده دربارۀ وی جاری نمی گردد؛ اما این هنوز تصور

عبارت خواجه چنین اسیت« :ادلیتهم مدخولیه  ...ألنّ

کاملی از دیدگاه فیاض نیست.

الموثر مختارٌ» (طوسی.)111 : 1141 ،

فیاض الهیجی در گوهر مراد که جزء کتی

اولییۀ

اشکال دیگر را خواجه خود بیان نمیی کنید؛ بلکیه

وی محسوب میی شیود ،تعیارض بیین ایین قاعیده و

الهیجی براسیاس دییدگاه خواجیه آن را طیرح کیرده

مختاربودن خدا را رد می کند (الهیجی ،بیی تیا-611 :

است :در دلییل اول ،علیت جسیم نبیودن صیادر اول،

.)616

ترکی

آن از هییولی و صیورت اسیت؛ یعنیی چیون

در شوار  ،الهیجی با خواجه همیدلی و همراهیی

است ،با قاعدۀ الواحد سازگاری ندارد و

کییرده اسییت و اختیییار و قاعییدۀ الواحیید را ناسییازگار

جسم مرک

لاا جسم نمی تواند صیادر اول باشید؛ امیا خواجیه در

می بیند .فیاض تصری به صحی بودن اشکال خواجیه

جسم معتقد است که جسم از هییولی و

بر این قاعده نکرده؛ ولی آن را رد نییز نکیرده اسیت.

صورت تشکیل نشده است .از دییدِ وی ،جسیم ییک

فیاض برخالف رویکیرد خیود در دلییل اول (قاعیدۀ

نیست؛ بلکه همان صورت ،جسم است .او

الواحد) ،در دو دلیل دیگر که خواجه وجیود عقیل را

مسئلۀ ترکی
امر مرک

وجود هیولی را مانند شیخ اشرا منکر است .اشیکالی

رد کرده ،اشکاالت خواجه را پاسیخ مییدهید؛ امیا در

که براساس دیدگاه خواجه می توان به این دلییل کیرد،

این دلیل (قاعدۀ الواحد) تنها به شرح آن بسنده کیرده

این است که خواجیه طوسیی مرکی بیودن جسیم را

است (الهیجی ، 1162 ،ج.)111 :9

نمیپایرد (الهیجی ، 1162 ،ج.)111 :9

بررسی انتقادی دالیل عقلی فیاض الهیجی بر اثبات وجود عقول10/

امروزه دانشوران بسیاری هستند که ستیزی بین دو

واحداً حقیقیاً بالمعنی المراد فی تلک المسألۀ :صیدور

قاعدۀ الواحد و اختیار خداوند نمی بینند .حاصل پاسخ

کثیر ممتنع نیست از مختاری که اختیار زاید [بر ذات]

اسیتاد ابراهیمییی دینییانی در مسییئلۀ منافییات اختیییار و

دارد ،همچون واج

تعالی نزد متکلمین؛ زیرا وی نزد

قاعدۀ الواحید آن اسیت کیه قیدرت بیه محیال تعلیق

آنان واحد حقیقی کیه در آن مسیئله (قاعیدۀ الواحید)

نمیگیرد .اینکیه واحید مین جمییع الجهیات ،مصیدر

مراد است ،نمی باشد» (الهیجیی ، 1162 ،ج.)111 :9

موجود کثیر باشد ،عقالً محال است« :معنیای توانیایی

شاهد دیگر آنکه الهیجی در توضی قاعدۀ الواحید در

موازین عقلی این است که از واحد

کالم خواجه میی گویید« :إنّ میراده مین المختیار هیو

جز واحید صیادر نگیردد» (ابراهیمیی دینیانی:1964 ،

الفاعل باالختیار الجزافی کما هو رأی الجمهور ،فیکون

در افعال برحس

الفاعل باالختییار الیاّاتی الموجی

.)116
فیاض الهیجی در تفسیر کالم خواجه معتقد است:
آنچه که موج

شده است خواجه ،مفاد قاعدۀ الواحد

الحکماء داخالً فی الموجی

علیی میا هیو رأی

(الهیجیی ، 1162 ،ج:6

.)941

را نپایرد ،این نیست که اختیار را منافی آن میی دانید.

اگییر موافقییان و مخالفییان قاعییدۀ الواحیید چنییین

وقتی خواجه می گوید« :ألنّ المیؤثر مختیار» (طوسیی،

دسته بندی شوند )1 :دسیتهای ایین قاعیده را فقیط در

 ،)111 :1911معنایش ایین نیسیت کیه خواجیه مفیاد

خداوند جاری میی داننید؛  )6دسیته ای ایین قاعیده را

قاعدۀ الواحد را معارض با اختییار خدوانید میی دانید.

درست ،اما در خدا جاری نمیدانند؛ بهدلیلِ آنکه خیدا

متکلمین نیز که چنین کرده اند ،معنایش قبول تعیارض

را واحد به معنای واحدی کیه در قاعیده آمیده اسیت،

بین این دو گزاره (اختیار خدا و مفاد قاعیدۀ الواحید)

نمی دانند؛  )9دسته ای این قاعده را درست میی داننید؛

نیست؛ بلکه آنان که معتقد به نادرستی قاعیدۀ الواحید

اما از دید آنان قاعده اختصاص به خداوند ندارد.

شدند ،به دلیلِ آن است که در مسئلۀ کلّی تیری بیا هیم

فیاض الهیجی در دستۀ دوم قرار دارد .فیاض بیر

تعارض دارند که در این قاعده نمود پیدا کیرده اسیت

این باور است که خواجه نیز با تعارضی که بیین اراده

و آن اینکه آیا اختیار زائد بر ذات است یا نه؟

و اختیار به دلییلِ ارادۀ گزافیی ایجیاد کیرده اسیت ،در

حکیمان معتقدنید کیه خداونید «اختییار جزافیی»
نییدارد .در مقابییل ،متکلمییان معتقدنیید کییه اختیییار در
خداوند «باالختیار الجزافی» است (الهیجیی، 1162 ،
ج.)111 :9
به عبارت دیگر ،مشکل در قاعدۀ الواحد ،تعیارض
قاعدۀ الواحد با اختییار نیسیت؛ بلکیه دلییل مخالفیت
متکلمان با فیلسیوفان در نداشیتن تصیویر یکسیان از
«واحد» است.
«امّا صدور الکثییر عین المختیار باالختییار الزائید
کالواج

تعالی عند المتکلمین فغیر ممتنع ،ألنّه لییس

دستۀ دوم قرار دارد (الهیجی ، 1162 ،ج.)111 :9
روش شناسی الهیجی در تعارض بین قاعدۀ الواحد
و اختیار
فیاض در این مشیکل و مسیئله «تبیینیی» دارد؛ بیه
این معنا که «در پرتوِ یک قاعدۀ کلّیی» ایین مسیئله را
بیان کرده است .وقتی ما میی پرسییم« :چیرا متکلمیان
قاعییدۀ الواحیید را بییا اختیییار ناهماهن ی

میییبیننیید؟»

الهیجی پاسخ می دهد که متکمان در این مسئله دچیار
کژفهمی یا نیافهمی نشیده انید؛ بلکیه ایین مسیئله بیه
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خداوند ،جهان را براساس ترتی

قاعییدهای مبنییایی برگشییت دارد و آن اینکییه تصییور
یکسانی از مفهوم «واحد» میان فیلسوف قائل به قاعدۀ

ساخته اسیت؛ یعنیی وسیایط فیی

علّیی و معلیولی
و اراده و جهیان

واحد و متکلم منکر این قاعده شکل نگرفته است؛ اما

به صورت طولی مرت

اینکه تصور واحد شکل نگرفته ،به خاطرِ آن نیست که

موجودات ی آن گونه که هستند و می تواننید باشیند یی

متکلم کالم فیلسوف را نفهمیده؛ بلکه به دلییلِ تفیاوت

علم دارد .تمام این جهان را با تمام روابطش میی دانید

مبنایی است که با هم دارنید .بیه مَثَیل ،وقتیی خواجیه
قاعدۀ الواحد را در کتاب تجرید رد می کنید ،بیه ایین
خاطر نیست که تصور صحیحی از واحد نیدارد؛ زییرا
خود خواجه در شرح اشارات به دقت این واژگیان را
معنا میی کنید (طوسیی ،1911 ،ج .)612-611 :9ایین
نداشتن موافقت معنایی به دلیلِ یک قاعدۀ دیگر اسیت
و آن اینکه آیا اختیار خداوند جزافی است یا خیر؟
توضیح مبنای ارادۀ گزافی
هر دو دستۀ متکلمان و فیلسوفان در بحث اختیار
واج

معتقدند که خداوند مختار است؛ اما در معنیای

اختیار توافق ندارند و اختیار را دو گونه معنا می کننید
و این دوگونگی به سب ِ آن است که در معنای «اراده»
با هم توافق ندارند .حکیم معتقد است که اراده یعنیی
علم به نظام احسن و علم را نیز به معنای علیم فعلیی
می گیرد .علم فعلی یعنیی علمیی کیه سیازندۀ معلیول
است و در ساختهشدن معلیول نقیش دارد؛ مثیل علیم
مهندس به بنا .ما وقتی بَنا را می بینیم به آن علیم پییدا
می کنیم؛ اما مهندس با کمک بنّا علم خود را در خارج
پیاده می کند .علم مهنیدس در ایین مثیال علیم فعلیی
اسیت .علیم وی در ایجییاد ایین سیاختمان در خییارج
دخالت دارد؛ اما علم ما به بَنا علم انفعالی است (ر.ک.
ابنسینا 1141 ،الف 13 :و )111
علم خداوند علم فعلی است؛ یعنی اگر بیه شییئی
علم پیدا کند ،آن شیء حاصل میشود .از این رو اگیر
بگوییم علم خدا خالق جهان است ،درست گفتیه اییم.
علم او عین اراده اش است و جهیان را سیاخته اسیت
(ابنسینا.)241 :1913 ،

شده اسیت .خداونید بیه همیۀ

و همین علیم منشیأ بیه وجودآمیدن همیۀ موجیودات
می شود .حال که علم دارد ،یعنیی اراده دارد .خداونید
اراده کرده این موجودات با اسیتعدادی کیه دارنید بیا
عواملی که منشأ به وجودآمدنش هستند ،موجود شوند.
این اراده ،ارادۀ گزاف نیست؛ بلکه اراده ای اسیت کیه
اسباب و شیرایط را لحیا مییکنید .اختییار خداونید
چنین است.
اما متکلم قائل به اختیار جزافیی مییگویید :اینکیه
خداوند برحس
سییب

و مسییب

اسیتعداد ،فیی

عطیا کنید و نظیام

را اجییرا کنیید ،مسییتلزم مجبوربییودن

خداوند است؛ درصورتی کیه خداونید مختیار اسیت.
متکلم می گوید :خداوند به چیارچوب اسیتعداد مقیّید
نیست و هرگونه کیه بخواهید فیی

میی دهید .ارادۀ

خداوند گزافی اسیت و قیوانینی بیرای ارادۀ خداونید
وجود ندارد.
همان طور که روشن است ،این بحث به مقام فعیل
خداوند مرتبط است؛ نیه مقیام ذات؛ یعنیی آنچیه کیه
بحییث مییتکلم در مسییئلۀ ارادۀ گزافییی را شییکل داده،
بحث فعل الهی است و نسبت به اراده در ذات الهیی،
صفتی مسکوت است .آنچه زائد بر ذات گرفتیه شیده
است ،اراده در مقام فعل است.
به هر روی طبق دیدگاه الهیجی ،خواجه در کتاب
تجرید در مقام فعل ی و نه ذات ی اراده را زائد و گزافی
دانسته است (الهیجی ، 1162 ،ج .)111 :9فیاض در
گوهر مراد گزافی بیودن را رد کیرده اسیت (الهیجیی،
بی تا)616 :؛ اما در شوار که جیزء کتی

متیأخر وی

است ،نسبت به این مسئله سکوت تأییدی دارد (همو،
 ، 1162ج.)111 :9

بررسی انتقادی دالیل عقلی فیاض الهیجی بر اثبات وجود عقول11/

حاصل آنکه فیاض الهیجی با تفسیر اخیتالف بیر

غایتی است .آنگاه ثابت می شیود کیه غاییت حرکیت،

سر «تعارض یا عدمِ تعارض قاعیدۀ الواحید و اختییار»

خود حرکت نیست؛ بلکه چیزی ورای حرکت اسیت.

در پرتو یک قانون کلّی ،مسئلۀ تعارض را تبیین کیرده

در این غایت حرکت فلک تأمل می شود .این غایت یا

است .وی با نشان دادن اختالف بر مبنیای قاعیدۀ ارادۀ

باید حسی باشد یا عقلی .فیاض حسی بودن را باطل و

گزافی ،اختالف را ناشی از یک اختالف مبنایی دانسته

عقلیبودن را ثابت میکند.

است .وی با این تبیین ،تشنیعی را که بعضی فیلسوفان
ازجمله میردامیاد ( )916 :1921بیر متکلمیان در ایین
مسئله وارد کرده اند ،برطرف کرده اسیت و مشیکل را
به مسئله ای مبنایی و نه یک بدفهمی از مفهیوم واحید
ارتقا داده است.

امییا بییا اسییتفاده از دوام حرکییت میییگییوییم :اگییر
حرکت دائمی است و برای طل

ییک غیایتی اسیت،

طل ِ مطلوب نیز دائمی است و درنتیجه باید مطلیوب
بسیار محبوب (معشو ) باشد؛ زیرا طال

بیهصیورت

دائم در پی آن است .تا به اینجا ثابت شیده اسیت کیه

ارزیابی دلیل اول

هدف حرکت فلک امری عقلی و معشو است .حیال

در توجیییه اخییتالف دیییدگاهی کییه در شییوار و

اگر این امر عقلی و معشو  ،دست یافتنی نباشید ،ایین

گوهر مراد در تعارض قاعدۀ الواحد و اختیار حاصیل

حرکت به هیچ روی انجام نمی شود و از ابتیدا چُنیین

شده است ،می توان گفت که فییاض جیوان در کتیاب

مطلوبی از سوی موجود عقلی مدرِک طل

نمی شیود.

گییوهر مییراد معتقیید اسییت قاعییدۀ الواحیید بییا اختیییار

فلک از ابتدا به دنبال مطلوبی که ممکن نیسیت بیه آن

همسازی دارد؛ اما دیدگاه فیاض در بستر زمیان دچیار

برسد ،نمی رود؛ پس هدف باید دست یافتنی باشد؛ امیا

تحول شده و فیاض پیر در کتیاب شیوار اشیکال را
وارد میداند.
اما این نتیجه به معنای این نیست که قاعدۀ الواحید
را نمی پایرد؛ بلکه وی تصری دارد که صحت قاعیده
در فاعل موجَ

متفق علیه اسیت (الهیجیی، 1162 ،

ج.)941 :6
دلیل دوم
این دلیل ازطریق استداره ای بیودن و دوام حرکیت
افالک وجود عقول را ثابت میکند.
نمای کلّی دلیل
در این دلیل ابتدا اثبات میی شیود کیه فلیک دارای
حرکت استدارهای است و سپس آنکه حرکتش دائمیی
است .از استداره ای بودن فلک نتیجه گرفته می شود که
حرکتش ارادی است؛ نه طبیعی .ارادی بیودن حیرکتش
مستلزم آن است که حرکیت فلیک بیرای رسییدن بیه

چون حرکت فلیک دائمیی فیرض شیده اسیت ،پیس
هدف اگرچیه دسیت ییافتنی اسیت ،بیه خیود هیدف
نمی رسد و الّا حرکت فلک پس از رسیدن به معشیو
متوقف می شود؛ درصورتی که حرکیت فلیک دائمیی
است؛ از این رو حرکت فلک برای رسیدن به معشو
نه به خاطرِ رسیدن به ذات یا صفتی از آن است؛ بلکیه
برای تشبه به آن ذات است .شباهت به دو گونه است:
شباهت مستقر و شباهت مستمر .شباهت مستقر یعنیی
آنکه تمام اجزای مطلیوب در آنچیه بیه دنبیال تشیابه
است ،موجود شود و شباهت کامیل گیردد .ایین نیوع
تشابه نیز هدف فلک نیسیت؛ زییرا بیا رسییدن بیه آن
متوقف میشیود؛ پیس هیدف فلیک شیباهت مسیتمر
است .حال با توجه به دوام حرکت ،غاییت کیه تشیبه
مستمر به آن شیء است ،نمی تواند مساوی یا کمتیر از
فلک باشد؛ چرا که حیدی را کیه عیرض فلیک دارد،
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خود فلک نیز دارد و چه اجباری دارد که حرکت کند

مطلوب معشوق است؛ این گزاره از دوام حرکیت

و به آنچه کیه خیود دارد برسید؟ حرکیت بیه سیمت

برای رسیدن به غایتی و طل

دائمی به دست می آیید

مادون نیز نادرست است؛ زیرا موجیودی کیه اراده اش

(همان).

ارادۀ عقلی و نه شهوی و غضبی است به سمت پایین

غایت حرکت ،عقلی است؛ غایت یا حسی است

حرکت نمیکند؛ بلکه تشبه به موجود عالی را در نظیر

و یا عقلی .در غایت حسی ،حرکت یا به خاطرِ جیاب

می گیرد و بیه سیمت آن حرکیت مییکنید و موجیود

مالئم یا به دلیلِ دفع منافر است؛ یعنیی حرکیت بیرای

عالی تر از فلک ،عقل است که فلیک بیه دنبیال تشیبه

غایت حسی یا از روی شهوت (جاب مالئم) است و

مستمر به آن است .با این استدالل وجود عقیل ثابیت

یا از روی غض

(دفع منافر)؛ در حیالی کیه حرکیت

میگردد (الهیجی ، 1162 ،ج.)116 :9

افالک نه شهوی و نه غضیبی اسیت .چیون غضی

و

شهوت در فلک وجیود نیدارد ،پیس حرکیت افیالک
اجزای اصلی دلیل

حسی نیست؛ بلکه عقلی است (همان).

حرکت فلک استداره ای و ارادی است؛ الهیجیی
بخش مفصلی را در جلد سوم شوار برای اثبات این
مطلیی

آورده اسییت (الهیجییی ، 1162 ،ج-664 :9

)636؛ اما در این استدالل از آن عبور کرده اسیت .وی
حرکت متفاوت از شر به غرب و از غرب به شیر
و دیگر دالیل را در این بیاره ذکیر کیرده اسیت و در
اینجا آن را مفروض میگیرد.
مطل

خواجه بیر دلییل دوم سیه نقید را وارد میی دانید.
فیاض الهیجی برخالف دلیل اول با خواجه همراهیی
نمیکند و نقدهای وی را پاسخ میدهد.
نقد اول خواجه
دلیل دوم (حرکت فلک) مبتنیی بیر آن اسیت کیه

حرکت فلک دائمی است؛ وی ازطریق زمان ایین
را ثابت می کند :زمان نمی تواند حیاد

نقد خواجه بر دلیل دوم

باشید؛

چون تسلسل الزم می آید؛ پیس زمیان دائمیی اسیت.

چون حرکت فلک دائمی است ،پس فلک طال

ییک

غایت دائمی است که آن غایت را فیلسوفان تشیبه بیه
عقل دانستند.

زمان مقدار غیرقار است و «مقدار» باید عارض چیزی

متکلمان و ازجمله خواجه معتقدنید کیه عیالم بیا

شود و آن چیز حرکت است .چون زمان کیه عیارض

تمامی جوهر و اعراضش حاد

است و چون حرکت

حرکت است دائمی است ،پس حرکت کیه معیروض

جزء اعراض است ،پس حرکت حیاد

آن است نیز دائمی است و الّا الزم می آیید در بخشیی

حرکت فلک منقطع است .عبارت خواجه چنین است:

حرکییت معییروض زمییان باشیید و در بخشییی دیگییر

«و لتوقفه علی ما أوجبنا انقطاعیه» (طوسیی: 1141 ،

معروض زمان نباشد و این نادرست اسیت (الهیجیی،

.)111

 ، 1162ج.)112 :9

اسیت؛ یعنیی

دیدگاه حکما در اثبات عقل براساس آن است کیه

از سوی دیگر تنها حرکتی که بتواند دائمی باشید،

حرکت فلک ازلی پس ابدی است؛ اما چون متکلمیین

حرکت فلک است و دیگر حرکتها متوقف میشوند.

عالم هسیتند ،حرکیت فلیک حرکتیی

قائل به حدو

است که منقطع است و ابیدی نیسیت؛ زییرا حیدو

بررسی انتقادی دالیل عقلی فیاض الهیجی بر اثبات وجود عقول13/

یعنی هستی بعد از عدم .بنابراین چون انقطیاع ممکین

مستوی در موجبۀ کلّییه ،موجبیۀ کلّییه نیسیت؛ بلکیه

است ،نیازی نیسیت کیه غاییت حرکیت فلیک تشیبه

موجبۀ جزئیه است؛ یعنیی عکیس «کیلّ ازلیی أبیدیٌ»

مستمر به غایت باشد؛ پس وجود عقل ثابت نمیشود.

گزارۀ «کلّ أبدی ازلیی» نیسیت؛ بلکیه گیزارۀ «بعی
أبدی أزلی» است (حلی)61 :1911 ،؛ درنتیجیه خللیی

نقد الهیجی بر اشکال خواجه
الهیجی این اشکال را از خواجه نمیی پیایرد .وی
معتقد است چنانچه از خواجه بپایریم که عالم حاد
است ،یعنی اول دارد؛ اما نمی توان از خواجه پیایرفت

بر اسیتدالل دوم از ایین ناحییه وارد نیسیت و پاسیخ
الهیجی پاسخی موجّه است.
اشکال دوم خواجه

که حرکت فلک آخر هم دارد .خواجه می گوید :چون

یکی از پایههای دلیل دوم (حرکیت فلیک) حصیر

است و اول دارد ،یعنی مسیبو بیه عیدم

غایت حرکت ،در غایت حسی و عقلی است و به دلیلِ

است ،پس حرکت فلک منقطیع اسیت؛ امیا در پاسیخ

و شیهوت در فلیک ،غاییت حسیی در

عالم حاد

خواجه باید گفیت :حیدو
حییدو

مسیتلزم انقطیاع نیسیت.

مسییتلزم اولداشییتن هسییت ،امییا مسییتلزم

آخرداشتن نیست .اگر شیئی حاد

فقدان غضی

حرکت فلک نادرست اسیت؛ از ایین رو بیه حرکیت
برای حصول غایت عقلی رسیدیم.

باشد ،ممکن است

خواجه می گوید :طل

محسوس تنهیا منحصیر در

که تا ابد بماند .بایید توجیه داشیت آنچیه دلییل دوم

طل

(حرکت فلک) مبتنی بر آن است ،دوام حرکت فلک و

دیگییری باشیید (طوسییی .)111 : 1141 ،در توضییی

عدم ِانقطاع آن در مستقبل است و دوام حرکت فلک با

کالم خواجه می توان گفت که به مَثَیل ،حرکیت بیرای

استداللی که در سطور پیشین ذکر گردید ،ثابیت شید.

کس

شیهوی اسیت و نیه غضیبی؛

بنییابراین اشییکالی بییر دلیییل دوم وارد نیسییت (ر.ک.

بنابراین استدالل ناتمام است و نمی توان یقین کرد کیه

الهیجی ، 1162 ،ج.)113 :9

مطلوب فلک ،عقل باشد تا بتوان عقل را با دلییل دوم

ارزیابی نقد الهیجی بر اشکال اول خواجه
به نظر می رسد خواجه براساس قاعدۀ «کیلّ ازلیی

شهوی و غضبی نیست و میتواند برای اغیراض

معرفت نه طلی

ثابت کرد.
نقد الهیجی

ابدیٌ» و عکس آن اشکال را وارد کرده است .براساس

حصر غایت در غضیبی و شیهوی دو گونیه معنیا

قاعدۀ «کلّ ازلی ابدی» هرچه ازلیی اسیت ،ابیدی نییز

می شود )1 :طل

شیهوانی و

هست؛ اما آیا هرچه ابیدی اسیت ،ازلیی نییز هسیت؟

غضبی باشد؛  )6طل

خواجه که می گوید« :حدو

موجی

انقطیاع اسیت»

(طوسییی ،)111 :1911 ،درواقییع گفتییه هرچییه ابییدی

حسی منحصر در طلی

حسی منحصر در جاب مالئیم

و دفع منافر باشد.
الهیجییی میییگوییید :اگییر در دلیییل طل ی

حسییی

است ،ازلی نیز هست و چون ما قبول نداریم که عیالم

منحصییر در غضییبی و شییهوی باشیید ،کییالم خواجییه

است ی پس ابدی نیز نیسیت؛

صحی است؛ زیرا ممکن است یک امر محسیوس نیه

درصییورتی کییه در اینجییا خلطییی منطقییی و درنتیجییه

با قوۀ شهوت و نه با قیوۀ غضی

شیود؛ مثیل

مغالطه ای رخ داده است .براساس علم منطیق ،عکیس

معرفت که به وسیلۀ قوۀ ادراکی انجام می گیرد؛ امیا در

ازلی باشد ی چون حاد

طلی
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استدالل ،طل

محسوس به معنیای دوم اسیت؛ یعنیی

جاب مالئم و دفع منافر؛ و طل

معرفت یا تشیبه بیه

خواجه می گوید :ما در اینکه طلی

محیال ،محیال

باشد منازعه داریم و قبول نیداریم کیه طلی

محیال،

مطلوب ،هردو جزء جاب مالئم هستند .بیین جیاب

محییال باشیید (طوسییی .)112 : 1141 ،در توضییی

مالئم و دفع منافر امر سومی وجود ندارد .پس حصیر

می توان گفت که ما انسان ها با وجود آنکیه میی دانییم

حسی بین جیاب مالئیم و دفیع منیافر ،حصیر

امری محال است؛ اما آن را در زنیدگی روزمیرۀ خیود

طل

صحیحی است و طل

حسی یا جاب مالئم است ییا

طل

دفع منافر و همۀ طل

ها برای رسیدن به ییک غاییت

محییال ،محییال اسییت» بنییا شییده و خواجییه آن را

منیدرجانید (الهیجیی،

نمیییپییایرد ،بنییابراین دلیییل ناتمییام اسییت (الهیجییی،

محسوس در ذیل این دو طل
 ، 1162ج.)164-113 :9

 ، 1162ج.)164-113 :9

ارزیابی نقد الهیجی
در دلیل دوم گفته می شود چون فلک ،قوۀ غضی
و قوۀ شهوت ندارد ،پس مطلوب او امری عقلی و نیه
یک امر حسی اسیت .حیال اگیر میا طلی

می کنیم .بنابراین چون دلیل برپایۀ قاعدۀ «طلی

نقد الهیجی بر اشکال خواجه
فیاض می گوید :باید توجه کرد که طل کننده کیسیت.
اگر طل کننده قوۀ خیال باشد ،طل

محال ،محال نیسیت؛

حسیی را

اما اگر طل کننده موجودی عقالنیی باشید؛ ایین موجیود،

به صورت مطلق ،جیاب مالئیم و دفیع منیافر بیدانیم

طل

محال توسط موجیودی

(پاسخ الهیجی به نقد خواجیه) و نیه «جیاب مالئیم

عقالنی بدیهی است .فلک موجودی عقالنیی اسیت؛ پیس

شهوی و دفع منافر غضبی» ،میتیوان میدعی شید کیه

محال نمیکند (الهیجی ، 1162 ،ج.)164 :9

طل

محال نمی کند و امتناع طل

فلک آن قوۀ جاب را دارد .آنچیه دلییل بیر آن اقامیه
شده ،آن است که فلک شهوت و غض

ندارد؛ اما اگر

ارزیابی نقد الهیجی

جاب مالئم می تواند با غیر شهوت تحصیل شیود ،ییا

در یک موجود عقالنیی (فلیک) زمیانی میی تیوان

حاصل شود ،می تیوان میدعی

گفت طل ِ محال نمی کند که بداند که طل کیردن او،

دفع منافر با غیر غض

شد که فلک می تواند جاب مالئم و دفع منافر داشیته

طل

باشد و دلیلی بر ردّ آن اقامه نشده است.

میکند طل

بنابراین کالم خواجه از نقد الهیجی مصون اسیت
و وی نمیتواند اشکال عدمِحصر خواجه را رد کند.

محال است؛ اما درصورتی که ندانید طلبیی کیه
محال است ،دلیلی بر امتناع آن نداریم.

بنابراین پاسیخ الهیجیی در ذییل عبیارت خواجیه
پاسخ مناسبی برای کالم خواجه است؛ اما تمام حیدود
و ثغیور آن را نمییبنیدد و از ایین رو پاسیخی اسیت

اشکال سوم خواجه

مناس ؛ ولی کامل نیست.

تمام بودن استدالل دوم بر این پایه است کیه فلیک
به دنبال شباهتی می رود کیه دسیت ییافتنی باشید و از
ابتدا اگر مطلوب دست یافتنی نباشید فلیک در پیی آن
نخواهد رفت و طل

آن از سوی فلک محال است.

ارزیابی کلّی دلیل دوم
دلیل دوم برپایۀ حرکت دائمی افالک پاییه گیااری
شده اسیت .میی دانییم کیه نظرییۀ افیالک امیروزه بیا
تردیییدهای جییدی مواجییه اسییت .عالمییه طباطبییایی

بررسی انتقادی دالیل عقلی فیاض الهیجی بر اثبات وجود عقول27/

می نویسد« :پیشرفت تازۀ علوم ،این بسیا را برچییده

می یابیم که خداوند موجِد بالواسطه اجسام نیسیت .خیود

و بساطی تازه گسترده اسیت -1 :چهیار عنصیر کهنیه

اجسام هم موجِد یکدیگر نیستند .نفس نیز چون وابسته به

تجزیه شده و تاکنون عناصر بسیاری پیدا شیده  -6بیه

جسم است موجِد جسم نیست .عیوارض نییز وابسیته بیه

ثبوت رسانیده که افالکی موجود نبوده و حرکت هیای
مشهود آسمانی بیشترشان ازآنِ زمین بوده و سیتارگان
نیز از عناصری که زمین را به وجود آورده اند ،ترکی
یافتییهانیید» (طباطبییایی و مطهییری ،1921 ،ج-946 :1
 .)911یثربی وجود افیالک را افسیانه توصییف کیرده
است (یثربی.)636 :1963 ،
اما با این حیال ،امیروزه مسیئلۀ فلیک طرفیداران
جدی دارد و پاسیخهیای درخیور تیوجهی را نییز بیه
اشکاالت داده اند (حشمت پیور .)1934 ،بیه هیر روی
دلیل مبتنی بر دوران فلک با نق

و ابرام های مبنیایی

بسیاری مواجه است و تا تبدیل شیدن بیه برهیانی کیه
جزم آور باشد ،راه بس طوالنی را باید بپیماید .ضیمن
آنکه در ارزیابی اشکاالت خواجه بر این دلیل روشین
شد که اشکال دوم خواجه بر انحصیارطلبی حسیی در
جاب مالئم و دفع منافر ،به قوت خود باقی اسیت و
پاسخ الهیجی رافع اشکال نبوده است .بنیابراین دلییل
دوم با اشکاالت صیغروی و کبیروی مواجیه اسیت و
پاسخهای الهیجی رافع اشکاالت نبوده است.

غیر از این موجودات باشد که این اجسام را ایجیاد کنید و
آن عقل است .پس وجود عقل ثابت میی شیود (الهیجیی،
 ، 1162ج.)161-164 :9

اجزای دلیل
خداوند موجِدد بالواسدطه نیسدت؛ ایین گیزاره
براساس قاعدۀ الواحد اثبات میگردد (همان).
اجسام نمی توانند موجِد باشند؛ در اینجیا فییاض
به دو شیوه این مطل
شیوه موج

را ثابت کرده اسیت و ایین دو

دو تقریر گشته است و الّا نمای کلّیی دو

تقریر همان است کیه در پییش آمید .الهیجیی بیه دو
شیوه ثابت می کند که اجسام نمی توانند موجِد باشیند.
یکی به صورت مطلق و یکی بهصورت خاص .منظیور
از مطلق و خاص این است کیه گیاه اثبیات میی شیود
جسم به صورت مطلق نمی تواند موجِد جسم دیگیری
باشد و گاه می گوییم جسم حیاوی نمیی توانید علیت
جسم محوی باشد .به عبارت دیگیر ،دو جسیمی کیه
یکی محیط و دیگری محا باشد ،نمی توانید یکیی از
دیگری صادر شود.

دلیل سوم

دلیل سوم طوالنی ترین دلیلی است که در شیوار
و با عباراتی موجز در  1صفحه طرح شده است .ایین
دلیل با دو تقریر بیان شده است .به تقرییر دوم آن در
بیشییتر کتیی

جسم است و نمی تواند موجِد باشد .بهناچار باید موجودی

متقییدم ازجملییه هدایییۀ اثیریییه ابهییری

(مالصدرا )111 : 1166 ،توجه شده است .صدرا نیز
به تقریر دوم توجه نشان داده است (همان).
نمای کلّی دلیل سوم :ما مییابیم کیه اجسیام ایجیاد
شده اند ،وقتی موجِد آنها را مورد توجیه قیرار میی دهییم،

خواجه در ذکر دالیل وجود عقیل تنهیا بیه تقرییر
دوم یعنی آنکه جسم حاوی نمیی توانید علیت جسیم
محوی باشد ،توجه نشان داده اسیت؛ امیا الهیجیی در
کتییاب شییوار هییردو تقریییر را بییا دقییت علمییی و
ظریییفبینییی محققانییه دنبییال کییرده اسییت (الهیجییی،
 ، 1162ج.)161-164 :9
 )1-2تقریر اول :جسم به صورت مطلق از جسیم
دیگر صادر نمیشود.
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این قاعده را با سه مقدمه اثبات میکند:

بسازد با کلّی که رابطه ندارد و وضع و محیاذاتی بیین

 )1-1-6مقدمۀ اول :تأثیرگیااری ییک شییء در

آنها نیست ،پس جسم ) (Aنمی توانید جسیم دیگیری
) (Bرا ایجاد کند (ر.ک الهیجیی ، 1162،ج-164 :9

شیء دیگر توسط صورت است؛ نه مادۀ آن.
مدعای اول :توسط صورت مؤثر اسیت؛ زییرا)1 :

.)161

تأثیر همیشه به وسیلۀ موجود بالفعل انجام می شود؛ )6
هر شیئی بالفعیلبیودنش بیهواسیطۀ صیورتش اسیت.
نتیجه :شیء توسط صورت تأثیر می گاارد ( الهیجیی،

ارزیابی تقریر اول استدالل
این استدالل را خواجه در تجریید نییاورده اسیت.
البته در شرح اشارات در چند جا به دو تقرییر اشیاره

 ، 1162ج.)164 :9
مدعای دوم :عدم تأثیر ماده؛ زیرا )1 :شییء بیالقوه

کرده است (ازجمله ر.ک .طوسیی ،1911 ،ج.)661 :9

اثر نمی گاارد؛  )6هر مرکبی به لحیا ِ میاده اش بیالقوه

عالمه طباطبایی در بدایۀالحکمه شبیه این اسیتدالل را

است .نتیجه :ماده تأثیر نمیگاارد (همان).

با محورییت هییولی مطیرح کیرده اسیت (طباطبیایی،

 )6-1-6مقدمۀ دوم :هیر موجیود جسیمانی اگیر

 .)36 : 1164وی می گوید :چیون هییولی و صیورت

بخواهد تأثیری بر جسم دیگر بگاارد ،باید بین مؤثر و

نمی توانند علت خود باشیند ،پیس عقیل وجیود دارد

متأثر رابطۀ وضع و محاذاتی باشد (همان).

(همییان) .عالمییه دلیییل دیگییرش بییر وجییود عقییل را

 )9-1-6مقدمۀ سوم :اگر فاعلی بخواهد مرکبی را

براساس لزوم وجود عقیل فعیال اقامیه میی کنید .وی

ایجیاد

افاضۀ علم را ازطریق عقل فعال صحی میی دانید و از

را مستقیماً ایجاد کرد (همان).

این طریق بر وجود عقل اسیتدالل میی کنید (همیان).

با توجه بیه سیه مقدمیه ،حاصیل اسیتدالل چنیین

تقریر اول الهیجی تقریر مناس  ،اما محبیوبی نیسیت.

است :اگر جسم  Aبخواهد فاعل جسم  Bشود ،حتماً

صدرا در شرح هدایۀ اثیریه آن را مطرح نکرده اسیت؛

بایید بیا صیورتش فاعییل شیود (طبیق مقدمییۀ اول) و

اما به تقریر دوم بیا دقیت پرداختیه اسیت (مالصیدرا،

صورت امر جسمانی است؛ زیرا در ماده حلیول کیرده

.)116 : 1166

ایجاد کند ،ابتدا اجزا را ایجاد می کند تا مرکی
شود و نمیشود مرک

است؛ پس اگر بخواهد تأثیر کند باید با معلیول خیود

اما همان طور که اشاره شید ،ایین دلییل مبتنیی بیر

 Bوضع و محاذاتی داشته باشد (طبیق مقدمیۀ دوم) و

قاعدۀ الواحد است و پییش تیر گاشیت کیه پیایرش

بنابر مقدمۀ سوم ،اگر  Aبخواهید جسیم  Bرا بسیازد

قاعدۀ الواحد امیری مبنیایی اسیت و براسیاس قاعیدۀ

باید هیولی و صورت آن جسم را بسازد (مقدمۀ سوم)

«اختیار گزافی» ،متکلمان آن را رد کرده انید .بنیابراین،

پس باید با هیولی و صیورت جسیم  Bرابطیه داشیته

این دلیل با این تقریر اگرچه بر مبنای پیایرش قاعیدۀ

باشد تا بتواند آن را بسازد .لیکن هیوالیی کیه سیاخته

الواحد تمام است ،اما بیشتر متکلمان بر مبنیای اختییار

نشده ی جسم  Bهنوز معدوم استی کلّی اسیت و بعید

گزافی می تواننید آن را رد کننید و از ایین رو حجیت

کیه سیاخته مییشییود ،متشیخ

مییشیود .صییورت

ساخته نشده (در جسم  )Bنیز کلّی است و صورت A

که می خواهید ییک هییولی و صیورت دیگیر ( )Bرا

بالغه برای آنان محسوب نمیشود.
 )2-2تقریر دوم :جسم حاوی نمی تواندد علدت

جسددم محددوی باشددد؛ الهیجییی در کتییاب شییوار

بررسی انتقادی دالیل عقلی فیاض الهیجی بر اثبات وجود عقول29/

بییهتفصیییل بییه اییین دلیییل پرداختییه اسییت (الهیجییی،

الزم معلول در حکم وجوب و امکان ،با معلدول

 ، 1162ج .)161-161 :9در کتاب حاشیه بیر شیرح

یکسان است :اگر امری با معلول معیت لزومیه داشیته

تجرید جدید ،تنها به همین دلیل بر وجود عقل بسنده

باشد ،حکم امکان و وجوبش با معلول یکسان اسیت.

کرده است (الهیجی ،نسخۀ خطی ،گ.)661 .

اگر معلول ممکن باشد ،آن الزم نییز ممکین اسیت و
اگر واج

نمای کلّی دلیل

بالغیر باشد ،الزم نیز واجی

بیالغیر اسیت

(همان)

مدعا :دو جسمی که یکی محیط و دیگری محیا
باشد ،نمیتواند یکی از دیگری صادر شود.
این فرض دو حالت دارد:

با توجیه بیه مقیدمات ،الهیجیی چنیین اسیتدالل
می کند :اگر حاوی علت محوی باشد ،محوی (معلول)
در مرتبۀ حاوی (علت) ممکن الوجیود اسیت (مقدمیۀ

 )1محا علت محیط؛  )6محیط علت محا .

دوم) حاوی نیز متشخ

عدم علّیت محاط برای محیط :محیا اضیعف از

فرض شده است (مقدمۀ اول) .بنابر این دو مقدمه ،میا

محیط است و محیط قوی تر از محیا و بنیابر قاعیدۀ

در مرتبۀ وجود حاوی (علت) ،امکان محوی (معلول)

علت باید قوی تر از معلول باشد؛ پس محا نمی تواند

را داریم .حال می دانیم که «محوی» با «عدم الخأل فیی

علت محیط باشد (الهیجی ، 1162 ،ج.)166 :9

جوف الحاوی» تالزم دارند؛ یعنی هرگاه محوی باشد،

عدم علّیت محیط برای محاط با سه مقدمه اثبیات

است و در خیارج موجیود

عدم الخأل فی جوف الحاوی نیز خواهید بیود و بنیابر
مقدمۀ سوم امکان و وجوب دو امیر میتالزم ،یکسیان

میشود:
تشخص موجِد :جسم کلّی نمی تواند موجِد باشد؛
زیرا ذهنی است و در خارج موجود نیسیت و چییزی

است؛ پس اگر محوی ممکن باشید ،عیدم الخیأل نییز
ممکن است.

که خودش موجود نیسیت چگونیه میی توانید موجِید

در مرتبۀ ذات حیاوی (علیت) ،محیوی (معلیول)

بیودن اسیت

ممکن است؛ پس الزمۀ آن ییعیدم الخیأل فیی جیوف

باشد؟! پس شر موجِدبودن ،متشیخ
(الهیجی ، 1162 ،ج.)166 :9

الحاویی نیز ممکن است.

معلول در مرتبۀ علت ممکن الوجود است :علیت

حال اگر عدم الخیأل ممکین باشید ،بایید «وجیود

بالاات ،تقدم وجودی و وجوبی بر معلول دارد؛ یعنیی

الخأل» نیز «ممکن» باشد؛ زیرا اگر عدم امیری ،ممکین

ذات علت ،رتبۀً قبل از ذات معلول است و معلیول در

شد؛ وجودش نیز ممکن می شود .اگر «عدم الخأل فیی

مرتبۀ ذات علت ،ممکین الوجیود اسیت .علیت تقیدم

جوف الحاوی» ممکن باشد« ،وجود الخأل فی جیوف

وجودی بر معلول خود دارد و اگر علیت تامیه باشید،

الحاوی» نیز ممکن است؛ لیکن خأل «ممتنیع بالیاات»

تقدم وجوبی نیز بر معلول خود دارد .در مرتبۀ علیت،

است؛ پس باید «عدم الخأل» واج

بالاات باشد.

معلول نه وجود دارد و نه وجوب و پس از آنکه علت

اگر عدم الخأل نتواند ممکن باشد ،باید مالزمش

از مقام ذات خود به مقام تأثیر رسید ،به معلیول خیود

که وجود محوی است نیز نتواند در هیچ صورتی

وجوب میدهد تا موجود شود (همان)

ممکن باشد و اگر محوی نمیتواند ممکن باشد ،پس
محوی نسبت به حاوی نمیتواند معلول باشد و الّا
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الزم میآید که در مرتبۀ حاوی ممکن باشد؛ هاا

اشییارات داده اسییت نقییل کییرده و میییپسییندد و بییه

خلف (الهیجی ، 1162 ،ج.)166 :9

توضیحاتی در رفع ابهام از کالم خواجه بسنده میکند.
عبارتی که از خواجه نقل میکنید ،متضیمن چهیار

بنابراین صورت استدالل چنین است :اگیر حیاوی
علت محوی باشد ،محیوی در ظیرف وجیود حیاوی

مطل

ممکن خواهد بود؛ لیکن امکان محیوی باطیل اسیت؛

می کند؛ یعنی اینکه دقیقاً معنای ممتنیع بالیاات بیودن

پس علتبودن حاوی باطل است.

چیست؛  )6درستی ییا نادرسیتی مالزمیه بیین وجیود

حاصل آنکه چون خدا علت مباشر نیست (به دلیلِ

است )1 :ابتدا معنیای امتنیاع ذاتیی را بررسیی

محوی و عدم الخأل را مشخ

می کند؛  )9اشیکال را

قاعدۀ الواحد) و جسم نمی تواند علت باشد ،موجودی

مطرح می کند؛  )1پاسخ اشکال را می دهید (الهیجیی،

دیگر که ما آن را «عقل» می نامیم ،علت اجسیام اسیت

 ، 1162ج169-166 :9؛ و نیییز طوسییی ،1911 ،ج:9

(الهیجی ، 1162 ،ج.)166 :9

.)666

ما نیز در ایین مقالیه بیا  1گیام خواجیه در شیرح

اشکال خواجه در تجرید بر استدالل سوم
پایۀ استدالل در دلییل سیوم آن اسیت کیه «خیأل»

اشارت بیرای رفیع اشیکال خیود خواجیه در تجریید

امتناع ذاتی دارد .خواجه می گوید :ما امتناع ذاتی خیأل

همراه میشویم.

در این مسئله را به دلیلِ کالم مستدل نمی پایریم .بییان

گام اول :معنای ممتنع بالاات

خواجه :اگر خأل ممتنع بالاات باشد (چنان که مسیتدل
می گویید) عیدم الخیأل واجی

بالیاات خواهید بیود

(نقیضین اگر یکی ممتنع بالاات باشد ،دیگری واج
بالاات است) .حال اگر عیدم الخیأل واجی
باشد ،مقارن متالزم آن نیز واج

بالیاات

بالاات خواهد بیود.

مقارن عدم الخأل فی جیوف الحیاوی ،وجیود محیوی
است؛ پس وجود محوی باید واجی

بالیاات باشید،

لیکن وجود محوی ممکن است؛ پس مقارن آن (عیدم
الخأل فی جوف الحاوی) نیز ممکین اسیت و واجی
بالغیر است؛ نه واج
است ،پس خأل که نقی

بالاات و اگر عدم الخأل ممکن
آن است نیز ممکین اسیت؛

در حالی که گفتید خأل ممتنع بالاات اسیت (طوسیی،

بهمَثَل ،وقتی گفته می شود وجود یا علم برای شیء
دیگر واج

است ،یعنی این شیء ذاتاً اقتضای وجود

یا علم را دارد و وجود و علم برای این شییء ممکین
نبوده است تا از بیرون و به واسطۀ امر سومی به شییء
 Aداده شده باشد؛ بلکه ذاتش اقتضای وجیود و علیم
را داشییته اسییت؛ پییس واجی

بالییاات یعنییی ذاتییش

اقتضای وجیودش را دارد؛ امیا ممتنیع بالیاات ،ذاتیی
ندارد تا بخواهید چییزی را اقتضیا کنید و از ایین رو
معنای ممتنع بالاات و واج

بالاات با هیم متفیاوت

است .ممتنع بالاات معنایش این است که چییزی کیه
ما تصور کرده ایم ابای از آن دارد که در خارج موجود

 .111: 1141و نییییز؛ الهیجیییی ، 1162 ،ج-166 :9

شییود .بنییابراین ممتنییع بالییاات متصییوری اسییت کییه

.)169

نتوانسته به وجود خیارجی موجیود شیود .در مسیئلۀ
گفتهشده نیز وقتی می گوییم خأل ممتنع بالاات اسیت،

نقد الهیجی بر اشکال خواجه در تجرید
الهیجی به استقالل ،از خود پاسخی نیداده اسیت؛

بلکه پاسخی را که خواجه به همین اشیکال در شیرح

یعنی خأل متصوری است که ذاتاً عدم وجود را اقتضیا
می کند؛ نه آنکه ذاتی است که در خارج ابای از وجود

بررسی انتقادی دالیل عقلی فیاض الهیجی بر اثبات وجود عقول20/

دارد .ممتنع بالیاات ،ذات نیدارد (الهیجیی، 1162 ،
ج.)166 :9

به عبارت دیگر ،اگر بپایریم بین وجود محوی و
عدم الخیأل مالزمیه باشید ،هنیوز اشیکال خواجیه در

تجریید مبنیا

تجرید نادرست است؛ زیرا اِشکال ،آن بود که «وجیود

قرار گرفته آن است که عدم الخیأل بیا وجیود محیوی

محوی» و «عیدم الخیال فیی جیوف الحیاوی» میالزم

تالزم دارد .خواجه در کتاب تجرید می گوید :از آنجیا

بیالغیر

گام دوم :آنچه در اشیکال صیاح

که عدم الخال از طرفی بایید واجی

بیالغیر (ممکین)

باشد ،چون میتالزم وجیود محیوی اسیت (و وجیود
محوی واج

بالغیر و ممکن است) و از طرفیی بایید

وجوب بالاات داشته باشد ،زیرا نقی

خأل که ممتنع

هستند و وجود محوی ممکن بالاات و واج

است؛ پس مالزم آن نیز باید ممکن بالیاات و واجی
بالغیر باشد؛ لیکن عدم الخال نمی تواند واجی
باشد؛ زیرا بهدلیلِ نقی
بالاات است ،واج

بیالغیر

بیودن بیرای خیأل کیه ممتنیع
بالاات است .پاسخ آن است کیه

بالاات است میی باشید ،پیس دلییل سیوم ابتیر اسیت

وجود محوی ،ممکن بالاات نیست (برخالف فیرض

(طوسی.)112 ، 1141 ،

مستشکل)؛ بلکه ممتنیع بالیاات اسیت؛ زییرا در ایین

اما خواجه در کتاب اشارات پاسیخ میی دهید کیه:

فرض اگر وجیود محیوی بخواهید ممکین بالیاات و

عدم الخأل با وجود محوی تالزم ندارد؛ بلکیه «وجیود

واج

بالغیر باشد ،الزم می آیید کیه وجیوب بالیاات

محوی» با «عدم الخأل متصور» رابطۀ تالزمی دارد؛ نیه

عدم الخأل تبیدیل بیه وجیوب بیالغیر شیود و تبیدیل

عدم الخأل .به عبارت دیگر مالزمه بین وجود محیوی

وجوب بالاات به وجوب بیالغیر محیال اسیت؛ پیس

و نفی ما یُتصوّر من الخأل است نه ذات خأل (طوسی،

وجود محوی که منشأ تبیدّل اسیت ،محیال میی باشید

،1911ج666 :9؛ و نییز الهیجیی ، 1162 ،ج-166 :9

(طوسی 1911 ،ج.)666 :9

.)169
ارزیابی پاسخ الهیجی

گام سوم :تقریر اشکال
به دلیلِ آنکه پیش تر اشکال صاح

تجرید بر ایین

این پاسخ درواقع پاسیخ خیود خواجیه در کتیاب

دلیل ذکر شد ،از تکرار آن خودداری میشود.

شرح اشارات است و الهیجی مطلبیی بیه آن نیفیزوده

گام چهارم :پاسخ به اشکال

است .صدرالمتألهین عین عبارت اشکال و نوع پاسیخ

خواجه در اشارات می گوید :در فرضی که حیاوی

الهیجییی را در شییرح هدایییۀ اثیریییه آورده اسییت

علییت محییوی باشیید« ،وجییود محییوی» یییک وجییود

(مالصییدرا .)111 : 1166 ،بییهگمییانِ نویسییندۀ اییین

«ممکن» نیست؛ بلکه «ممتنع بالیاات» اسیت .اشیکال

سطور ،الهیجی چنین پاسخ گویی را از صدرا آموختیه

مستشکل از آنجا نشئت می گیرد که درصورتِ فیرض

است؛ زیرا تشابه عبارتی در ایین مسیئله بسییار زییاد

علیت حاوی برای محیوی« ،وجیود محیوی» ممکین

است و حتی عبارات یکسان هستند .البتیه در هداییۀ،

بالغیر أخا می شود .پاسیخ آن اسیت

اقسام و شقوقی را به مسئله اضافه کرده و مبسیو تیر

بالاات و واج

که ما به دلیلِ امتناع عقلی« ،وجیود محیوی» را ممکین
بالاات نمیدانیم؛ بلکه به این دلیل است کیه محیال و
«ممتنع بالاات» است (همان).

بحث شده است (مالصدرا.)116-111 : 1166 ،

خواجیه کتیاب تجریید را پیس از شیرح اشیارات
نوشته است؛ زیرا تیاریخ کتابیت شیرح اشیارات 211
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است ،اما نسخ خطی تجرید که اجازۀ خواجه بر روی

دیدگاه متکلمان ،دلیل به صورت کلّی اشیکال کبیروی

آن اسیت 223 ،را نشییان میییدهیید (مییدرس رضییوی،

دارد.

 161 :1911و )191؛ از این رو به نظیر میی رسید کیه
خواجه به پاسخ خود در شرح اشارات قیانع نشیده و
اشکال را هنوز استوار میدانسته است.
سؤالی که برای نویسنده در این بخش باقی مانیده
است و از عبارت الهیجی و خواجه نتوانسته پاسخ آن
را بیابد ،آن است که آیا خواجه در این پاسیخ مالزمیۀ
بین «وجود محوی» و «عدم الخأل» را باقی میدانید ییا
خیییر؟ حاصییل کییالم خواجییه آن اسییت کییه «وجییود
محوی» ممتنع بالیاات اسیت .اگیر ایین گونیه باشید،
چگونه با «عدم الخأل» که حکم آن را وجوب بالیاات
دانسته است ،میتالزم در حُکیم خواهید بیود؟ و اگیر
خواجیه تیالزم را قبییول نیدارد ،پاسییخ اصیلی همییین
خواهد بود که «تالزم بین وجود محوی و عدم الخأل»

ادلۀ الهیجی بر اثبات عقل در کتب غیر از شوارق

الهیجی در کتاب مخطو حاشیه بر شرح تجریید
العقائیید (برگییه  ،)661اشییکال و پاسییخ خواجییه در
اشارات را مطابق آنچه در شوار ذکر کرده بود آورده
است .در کتاب مخطو شرح اشارات وی نیز مطلبیی
در این زمینه یافت نشد (نسخۀ خطی ،ش.)113 .
در گوهر مراد نییز از دو قاعیدۀ الواحید و امکیان
اشرف استفاده کرده است (الهیجی ،بی تیا .)616 :وی
به روایات «اول ما خلق اهلل العقل» و «اول ما خلیق اهلل
نوری» و دیگر روایات اشاره کرده است .البته الهیجی
از قاعدۀ امکان اشرف برای اثبات طولی بیودن عیالم و

را قبول نداریم .اگر این گونیه باشید ،چیرا در عبیارت

سلسلۀ موجیودات اسیتفاده کیرده اسیت .ایین نشیان

خواجه بیه ایین پاسیخ اشیاره نشیده اسیت؟ عبیارت

می دهد که الهیجی قاعدۀ امکیان اشیرف را در کتیاب

خواجه چنین اسیت« :و الحاصیل إنّ المحیوی یکیون

گوهر مراد قبول دارد؛ اما آن را دلیل اثبات عقیل قیرار

واجباً لغیره إذا لم یکن معلوالً للحاوی ،و أمّا مع کونیه

نمیدهد (الهیجی ،بیتا.)611-619 :

(المحوی) معلوالً للحاوی فهو(المحوی) ممتنیع لااتیه

طبق بررسی نویسنده ،الهیجی در نوشتههای خیود

لغییره» .اگیر محیوی ،معلیول حیاوی باشید

به دالیل عقلی پیشیینیان اکتفیا کیرده اسیت؛ هرچنید

(مسئلۀ در حال بررسی) محوی ممتنع بالیاات اسیت؛

دالیل نقلی را نیز ذکر می کند .البته اگر مسیئلۀ وجیود

ال واج

نه ممکن و واج

بالغیر (طوسی،1911 ،ج.)666 :9

عقل با دید کالمی نگریسته شیود ،دالییل نقلیی خیود

به گمانِ نویسنده ،این پاسیخ رخنیه هیایی دارد کیه

دلیلیی بیر وجیود عقیل هسیتند« :و اعلیم أنّ الیدالئل

به خوبی با پاسخ خواجه در اشارات رفع نشیده اسیت

البرهانیییۀ و الشییواهد الفرقانیییۀ علییی وجییود الجییواهر

که به نمونه ای از آن اشاره شد .خیود خواجیه نییز در

المجردۀ المسماۀ بالعقول کثیرۀ؛ و من مارس أحادییث

تجرید از این پاسیخ روی گردانیده و اشیکال را وارد

الطییاهرین صییلوات اهلل علیییهم أجمعییین و رز فهییم

میداند (طوسی.)112 : 1141 ،

رموزها و اشیاراتها لیم یشیک فیی ذلیک» (الهیجیی،
 ، 1162ج .)161 :9در کت ی

ارزیابی دلیل سوم بهصورت کلّی

دیگییر نیییز کییه فیییاض

می توانسته است از آنها متأثر باشد ،دالیل متعددی بیر

این دلیل با دو تقریر بیان شده است؛ ولی یکیی از

وجود عقل ذکیر شیده اسیت .میردامیاد در قبسیات 6

مبانی آن براساسِ هردو تقریر ،قاعدۀ «الواحید» اسیت

دلیل را ذکر می کند .1 :من سبیل امتناع صدور الکثیرۀ

که از طرف متکلمان رد شده است؛ بنابراین براسیاس

عن الواحد؛  .6من سبیل امکان االشرف؛  .9من سیبیل

بررسی انتقادی دالیل عقلی فیاض الهیجی بر اثبات وجود عقول21/

المناسبۀ الااتییۀ بیین العلّیۀ و معلولهیا؛  .1مین سیبیل

خدشه وارد می کنید .فییاض معتقید اسیت اشیکاالت

اخراج ما بالقوۀ من القوۀ إلیی الفعیل؛  .1مین سیبیلَی

خواجه نمی تواند رخنهای در استدالل بر وجیود عقیل

الهیییولی و الحرکییۀ؛  .2میین سییبیل االمکییان الییااتی و

وارد کنند .وی درنهایت دو دلییل گفتیهشیده را بیرای

االمکان االستعدادی؛  .1من سبیل الحرکات السیماویۀ؛

تصدیق علمی به گزارۀ «عقول وجیود دارنید» ،کیافی

 .6میین سییبیل اختییزان المعقییوالت (میردامییاد:1921 ،

میداند.
 )1ارزیابی دو دلیل مورداستناد و مقبیول الهیجیی

.)961-964
البته برخیی از معاصیران کثیرت ادلیۀ ذکرشیده را

نشان می دهد که این دو دلیل از رخنه مصون نیستند و

بازی با کلمات می دانند و عمیدۀ دالییل را دو قاعیدۀ

برای تصدیق علمیی بیه وجیود عقیل کفاییت علمیی

«الواحد» و «امکان اشرف» می دانند و این دو را نیز که

ندارند .بر این اساس ،به نظر میی رسید ادلیۀ الهیجیی

براسییاس قاعییدۀ سیینخیت ثابییت میییشییوند ،ضییعیف

تمام نیستند و نمیتوانند وجود عقول را اثبات کنند.

میشمرند ( یثربی.)636 :1963 ،
منابع
نتیجه

ابن سینا ( ،) 1141الشیفا (منطیق) ،بیه تحقییقِ سیعید

براساس آنچه پیش از این آمد ،مطال

زیر مبیرهن

 1141( -----الییییف) ،التعلیقییییات ،تحقیییییق:

شدهاند:
 )1طبق بررسیی صیورت گرفتیه ،فییاض الهیجیی
برای تصدیق علمی به وجود عقول ،تنها بیر دو دلییل
تکیه کرده است -1 :دلیل ازطریق حرکت افیالک؛ -6
دلیل ازطریق عدم امکان علّیت جسم (با دو تقریر).
 )6فیاض الهیجی در شیوار االلهیام بیا تقرییر و
تأیید اشیکال خواجیه بیر قاعیدۀ الواحید ،از دییدگاه
پیش تر خود در گوهر مراد عق

زاید ،قم :مکتبۀ آیتاهلل المرعشی.

نشسته است .وی بیا

عبییدالرحمن بییدوی ،بیییروت ،مکتبییۀ األعییالم
االسالمی.
 ،)1913( ----النجاۀ من الغر فی بحر الضالالت،با مقدمه و تصحی محمدتقی دانیش پیژوه ،چیا
دوم ،تهران :دانشگاه تهران.
ابن منظور ( ،)1141لسانالعرب ،ج ،11قیم :نشیر أدب
الحوزۀ.

سکوت تأییدی خود نشان می دهد که قاعیدۀ الواحید

ابراهیمی دینانی ،غالمحسین ( ،)1964قواعد کلّیی در

که یکی از مهم ترین دالییل وجیود عقیول بیه شیمار

فلسییفۀ اسییالمی ،ج ،1تهییران :پژوهشییگاه علییوم

میآید ،نمیتواند دلیلی برای اثبات وجود عقول باشد.

انسانی و مطالعات فرهنگی.

 )9سیر فکری فیاض الهیجی در مسیئلۀ تعیارض

استرآبادی ،محمدجعفر ( ،)1966البراهین القاطعۀ فیی

قاعدۀ الواحد و اختیار در دو بازۀ زمانی متفاوت بیوده

شییرح تجرییید العقائیید السییاطعۀ ،تحقیییق مرکییز

است .فیاض جوان تعارض را نفی می کند؛ اما فییاض

مطالعات و تحقیقات اسالمی ،چا

اول ،قم :مرکز

پیر به تبعِ خواجه در تجرید نسبت به تعارض سیکوت

مطالعات و تحقیقات اسالمی.

تأییدی دارد.
 )1خواجه طوسی معتقد است دالیل اثبات وجیود
عقل ضیعیف هسیتند؛ در عیین حیال ،وجیود آنهیا را
ممتنع نمی داند .خواجه بر سه دلیل از ادلۀ وجود عقل

حلّییی ،عالمییه حسیین بیین یوسییف ( ،)1911الجییوهر
النضید ،به تحقیقِ محسن بیدافر ،چا
بیدار.

پینجم ،قیم:
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حلّی ،عالمه حسن بن یوسف ( ) 1119کشفالمیراد

الهیجی ،عبدالرزا بن علی ( ،) 1162شوار االلهام

فی شرح تجریداالعتقاد ،تحقیق و مقدمیۀ آییت اهلل

فی شیرح تجریید الکیالم ،الجیزء الثیانی ،تحقییق

چهارم ،قم :مؤسسیۀ النشیر

الشیییخ اکبییر اسیید علیییزاده ،قییم :مؤسسییۀ االمییام

حسن زاده آملی ،چا

الصاد علیهالسالم.

االسالمی.
صدرالدین شییرازی ،محمید بین ابیراهیم (،) 1166

 ،) 1162( ------------------شوار االلهیام

شییرح الهدایییۀ االثیریییۀ ،بیییروت :مؤسسییه تییاریخ

فی شرح تجریید الکیالم ،الجیزء الثالیث ،تحقییق

العربی.

الشیخ اکبیر اسید علیی زاده ،قیم ،موسسیه االمیام

،)1929( -------------------------المشاعر ،چا

الصاد علیهالسالم.

دوم ،قم :طهوری.

 ،) 1691( ------------------حاشییییه بیییر

صلواتی ،عبداهلل و دیگیران ( ،)1934خواجیهپژوهیی،

شرح جدید تجرید ،مخطیو  ،کتابخانیه مجلیس،

چا

شمارۀ .6621

اول ،تهران :خانه کتاب.

طباطبییایی ،عالمییه محمدحسییین ( ،) 1164بدایییۀ

 ،) 1621( ------------------حاشییییه بیییر

الحکمییۀ ،تعلیییق و تحقیییق عبییاسعلییی زارعییی

شرح اشارات (مخطو ) ،کتابخانۀ مجلس ،شیمارۀ

سبزواری ،چ ،11قم :مؤسسۀ النشر االسالمی.

.113

 ،)1921( -------------------اصول فلسیفهو روش رئالیسم ،چا

دوم ،تهران ،صدرا.

طوسییی ،نصیییرالییدین ( ،)1911شییرح االشییارات و
التنبیهات ،جلد سوم ،قم :نشر البالغه.

( -----------------بی تا) ،گوهر مراد (چاافست) ،اصفهان :انتشارات اسالمیه.

مدرس رضیوی ،محمیدتقی ( ،)1911آثیار و احیوال
خواجه نصیر ،تهران :انتشارات بنیاد فرهن

ایران.

 ،) 1141( -------------تجرییییید االعتقییییاد،

میردامییاد ،محمییدباقر ( ،)1921قبسییات ،بییهاهتمییامِ

اول ،قییم :دفتییر

دوم ،تهیران:

تحقیییق حسییینی جاللییی ،چییا
تبلیغات اسالمی.

دانشگاه تهران.

 ،)1911( ------------سییه گفتییار ،بییهکوشیشِمحمدتقی دانشپژوه ،تهران :دانشگاه تهران.
علوی عاملی ،میرسیدمحمد ( ،)1961عالقۀ التجریید،
جلد اول ،تصحی و تحقیق حامد ناجی اصیفهانی،
چا

اول ،تهران :آثار و مفاخر فرهنگی.

یثربی ،سیدیحیی ( ،)1963حکمت متعالیه؛ بررسیی و
نقد حکمت متعالیه بیا گزییده متیون ،چیا

اول،

تهران :امیرکبیر.
حشمت پور ،محمدحسین (« ،)1934دروس شیوار »
بهآدرسِ

عبودیییت ،عبدالرسییول ( ،)1936فلسییفۀ مقییدماتی،
برگرفته از آثیار شیهید مطهیری ،چیا

محمدمهدی محقق و دیگران ،چیا

اول ،قیم:

مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
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